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Raadplegen online agenda sporthal en culturele infrastructuur
U kunt de beschikbaarheid van de verschillende en reserveringen maken via volgende websites:
•
•

De sporthal: www.sint-martens-latem.be/reserveringsport;
De culturele infrastructuur: www.sint-martens-latem.be/reserveringcultuur.

Reglementen gebruik infrastructuur
Voor zowel de sporthal als de culturele infrastructuur bestaan er afzonderlijke reglementen over het
gebruik. Deze reglementen bepalen wie een reservering kan maken, hoeveel de kostprijs bedraagt,
hoeveel personen toegelaten zijn, …
U vindt deze reglementen ook op bovenstaande websites.

Beschikbaarheid nakijken
U kan nakijken of een bepaalde zaal beschikbaar is via bovenstaande websites. U hoeft hiervoor niet
in te loggen.
Agenda culturele infrastructuur:
Via de kalender kan u nagaan welke infrastructuur beschikbaar is.

U kunt de beschikbaarheid van de zalen bekijken per zaal of voor alle zalen tegelijk.

Wanneer u een bepaalde datum en een zaal geselecteerd hebt, ziet u in de agenda of er voor die dag
al reservaties zijn gemaakt. Staat er niets ingevuld, dan is de zaal vrij en kunt u een reservering
aanvragen.

zaal beschikbaar

zaal niet beschikbaar

Inloggen of een login aanmaken
Door op het beginscherm rechts bovenaan te klikken op ‘inloggen’, kunt u inloggen.

Heeft u al login gegevens, dan logt u in.
Heeft u nog geen login gegevens, dan klikt u op ‘nieuwe gebruiker aanmaken’

U vult alle gegevens in en klikt nadien op opslaan.
Rechts bovenaan ziet u dan onder welke naam u bent ingelogd:

Gegevens login aanpassen (wachtwoord, e-mailadres,
telefoonnummer, …)
Als u uw gegevens wenst aan te passen, dan klikt u op het beginscherm op ‘instellingen’ en past u
aan waar nodig.

Om de gegevens te bewaren klikt u op ‘wijzigingen opslaan’.

Login gegevens opnieuw aanvragen
Wanneer u uw login gegevens niet meer kent, kunt u nieuwe aanvragen door uw e-mailadres in te
geven op volgende URL:
https://www.supersaas.nl/accounts/lost_password.

Een reservering maken
Door op de kalender onderaan te klikken met de linkermuisknop kunt u een reservering starten.
Klik onder de correcte zaal en op het

Vul verdere details over uw reservering in.
•
•
•

•

Kijk datum en uren goed na.
Check of de juiste locatie is aangeduid.
Duidt aan dat u een e-mail ter bevestiging van uw reservatie. Opgelet: voor de culturele
infrastructuur wordt de aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen. Pas na de goedkeuring in het college ontvangt u een bevestiging.
Klik op ‘maak reservering’

Voor de culturele infrastructuur verschijnt een formulier dat u verder kunt aanvullen.
Klik op ‘versturen’

U krijgt op het scherm uw reservering en eventueel vroegere reserveringen te zien.
Opgelet: elke reservering moet nog bevestigd worden. U doet dus een aanvraag, maar zonder
bevestiging is uw reservering niet compleet.

Door op ‘maand’, ‘week’ of ‘dag’ te klikken, kunt u eventueel verdere reserveringen aanvragen.
Door op ‘agenda’ te klikken krijgt u een overzicht van uw toekomstige reserveringen.

Reservering aanpassen of verwijderen
Achteraan de lijn met gegevens van uw toekomstige reserveringen kunt u een reservering
aanpassen, door op onderstaand icoon te klikken. U kunt door op dit icoon te klikken ook de
reservering verwijderen.

U kunt door op dit icoon te klikken ook de reservering verwijderen.

Overzicht aangevraagde en goedgekeurde reserveringen bekijken
Na het inloggen (zie hoger) kunt u ook nagaan welke reserveringen u reeds aanvroeg en welke zijn
goedgekeurd.
U bekomt dit overzicht door in het beginscherm te klikken op ‘agenda’:

In het overzicht kunt u zien welke aanvragen wachten op goedkeuring wachten, welke zijn
goedgekeurd en welke zijn afgekeurd.

Bevestiging van uw reservering
Elke aanvraag voor reservering moet worden bevestigd via mail. Zonder bevestiging is uw aanvraag
voor reservering niet geldig.
Opgelet: Reserveringen van de culturele infrastructuur worden eerst voorgelegd aan het College van
burgemeester en Schepenen. Pas na de goedkeuring ontvangt u een bevestigingsmail.
U ontvangt op het ingegeven mailadres een bevestigingsmail met als onderwerp: ‘Reservering
ingepland voor [naam gereserveerde infrastructuur]’. In deze mail staan nog eens alle gegevens
vermeld.
Bevestiging culturele infrastructuur
Particulieren ontvangen thuis nog de factuur.
Voor verenigingen geldt de e-mail als enige bevestiging.
Bevestiging sporthal
Particulieren die voor de eerste maal reserveren, melden zich eerst aan bij het onthaal van de
sporthal en betalen voor de eerste reservering cash aan het onthaal. Vanaf de tweede reservering
ontvangt u thuis een factuur op het einde van het kwartaal.
Verenigingen en particulieren die reeds gekend zijn (dit betekent reeds reserveringen maakten),
krijgen een factuur opgestuurd na elk kwartaal.

Helpdesk/contact
Ervaart u moeilijkheden om een reservering aan te vragen of is het niet duidelijk of uw reservering
effectief werd bevestigd, neem dan contact op met
•
•

De collega’s van de sporthal op 09 282 73 73 voor reserveringen in de sporthal;
Brigitte Dierickx op 09 282 17 00 voor reserveringen culturele infrastructuur.

